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Selecție Consultanți
Fundaţia Romanian Angel Appeal
(RAA) acţionează pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii copiilor şi tinerilor
afectaţi de boli cronice cu risc de
discriminare şi excludere socială.

Principalele arii de activitate şi
expertiză:
• Servicii directe multidisciplinare
adresate persoanelor în dificultate
• Programe destinate sănătăţii femeii şi
copilului
• Dezvoltarea iniţiativelor de implicare
socială a tinerilor aparţinând
grupurilor vulnerabile
• Consultanţă şi formare profesională
la distanţă şi în regim rezidenţial,
pentru:
o
servicii medicale, de
asistenţă socială şi
psihologică
o
îmbunătăţirea
competenţelor copiilor,
tinerilor şi adulţilor
aparţinând unor grupuri
vulnerabile
• Asistenţă tehnică de implementare;
Monitorizare şi Evaluare tehnică şi
financiară a programelor de control a
epidemiilor cu impact major asupra
populaţiei (HIV/SIDA, Tuberculoză).
CIF: 7274690
Adresa de corespondenţă:
Strada Rodiei Nr. 52 • Sector 3 •
Bucureşti • 030956 • România
Tel 021 323 68 68 • Fax 021 323 24 90
office@raa.ro

Fondatori (1991):
OLIVIA HARRISON • ELTON JOHN •
BARBARA BACH STARKEY • YOKO
ONO • LINDA McCARTNEY
Fondator şi partener (1997):
FONDAZIONE FRANCO MOSCHINO

HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ 531
(28•08•1991) TRIBUNALUL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
JUDECĂTORIA SECTOR 1

Fundaţia RAA a
implementat şi
certificat sistemul
de management al
calităţii conform
standardului
EN ISO 9001:2008

Stimaţi Domni / Stimate Doamne,
1. Vă invităm prin prezenta să depuneţi Scrisoare de Intenţie pentru prestarea
serviciilor de consultanţă cu privire la următoarele servicii necesare în cadrul
anchetei de chimiorezistență:
- Efectuarea vizitelor de monitorizare si evaluare în laboratoarele ce
vor fi implicate in ancheta de chimiorezinstență
- Susținerea sesiunilor de instruire din cadrul anchetei de
chimiorezistență
Documentatia este aferenta Grantului TB al Fondului Global de Lupta Impotriva
HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei Runda 6 - TFM. Primitorul Principal al fondurilor
este Fundatia Romanian Angel Appeal. Informatii suplimentare despre program
puteti gasi pe web site www.raa.ro
2. Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în
“Termenii de referinţă” anexaţi.
3. Scrisoarea cuprinzând un Curriculum Vitae (CV) în format Europass sau
echivalent, în limba română, precum şi propunerea de remunerare pentru
serviciile menţionate va fi trimisă prin fax, e-mail (format neditabil PDF sau JPG
cu semnătură), curier sau poştă în plic închis la:
Achizitor: Fundaţia Romanian Angel Appeal, Strada Rodiei Nr. 52, sector 3,
Bucureşti, cod postal 030956
Telefon/Fax: 021 323 68 68 / 021 323 24 90
E-mail: prfinanciar@raa.ro
până la termenul limită de: 05.11.2013, ora locală 12:00.
Plicurile sigilate, conținând oferta, vor avea inscris in clar numele si adresa
ofertantului precum si mentiunea „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 05.11.2013,
ORA LOCALĂ 13:00”
Solicitările de clarificări vor fi transmise în scris, prin fax sau e-mail, nu mai târziu de
25.11.2013, ora locală 12:00. La deschiderea ofertelor au dreptul sa participe
reprezentantii operatorilor economici ce au depus oferte pana la data si ora limita
indicate de Achizitor. În cazul operatorilor economici firme, reprezentantii
operatorilor economici vor avea o imputernicire din partea firmelor pe care le
reprezinta, imputernicire in care se mentioneaza limitele responsabilitatilor si
atributiilor lor, precum si copie a actului de identitate. Nu este necesar ca
imputernicirea sa fie legalizata. În cazul operatorilor economici PFA, PFI, PF aceștia
vor prezenta copie a documentului de identitate.
4. CV-urile vor fi evaluate comparând şi verificând calificarea şi experienţa
candidaţilor in comparatie cu cerințele minime stabilite, și în conformitate cu
criteriile descrise în Termenii de referinţă. Candidatul care obţine rezultatele
cele mai bune și are cea mai scăzută ofertă financiară va fi invitat la semnarea
contractului.
5. Prestarea serviciilor va începe de la data semnării contractului. Termenul
estimat necesar pentru execuţia sarcinii alocate va fi în conformitate cu
cerințele specificate în Termenii de Referință.

6. Bugetul maxim disponibil pentru aceasta achiziție este de 12.480,00 Euro, sumă ce include toate taxele și
impozitele aferente legislației naționale în vigoare. Oferta financiara se va întocmi tinând seama de
onorariul / zi / sesiune insturire sau pe vizită de monitorizare.
7. Costurile pentru întocmirea CV-ului şi semnarea contractului nu sunt rambursabile sub formă de cost direct
al sarcinii.
8. Următoarele documente sunt anexate Invitaţiei:
a) Termeni de Referinţă
Cu stima,
Ana-Maria Duca, Manager Achizitii

Anexa 1. Termenii de referință
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